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কবিির কুঞ্জবিহারীিাি ুও িশম্বদিাি ু

কুঞ্জবিহারী। কী অবিপ্রায়ে আগমন? 

িশম্বদ। আয়ে, আর ত া অন্ন ত ায়ে না ; মশাে তেই-য়ে কায় র-  

কুঞ্জবিহারী। ( িযস্তেমস্ত হইো) কা ? কা  আিার বকয়ের? আ  ইই 

েুমধুর শরৎকায়ে কায় র কথা তক িয়ে? 

িশম্বদ। আয়ে, ইয়ে কয়র তকউ িয়ে না, তেয়ের জ্বাোে-  

কুঞ্জবিহারী। তেয়ের জ্বাো? বিবি, ওো অব  হীন কথা — ও কথা আর িেয়িন 

না। 

িশম্বদ। তে আয়ে, আর িেি না। বকন্তু ওো েিবদাই ময়ন েয়।। 

কুঞ্জবিহারী। িয়েন কী িশম্বদিািু, েিবদাই ময়ন েয়।? ইমন প্রশান্ত বনস্তব্ধ 

েুন্দর েন্ধ্যায়িোয় ও ময়ন ে।য়ি? 

িশম্বদ। আয়ে, ে।য়ি বিবক। ইখন আয়রা তিবশ ময়ন ে।য়ি। তেই 

োয়।দশো তিোে দুবে িা  মুয়খ গুঁয়  উয়মদাবর করয়  তির হয়েবিেুম,  ার 

েয়র ত া আর খাওো হে বন। 

কুঞ্জবিহারী।  া না'ই হে। খাওো না'ই হে। 

িশম্বদিািুর নীরয়ি মাথা-চুেকন 

ইই শরয় র ত যাৎ েনাে বক ময়ন হে না তে, মানুষ তেন েশুর ময় া 

ক কগয়ো আহার না কয়রও তিুঁয়চ থায়ক! তেন তকিে ইই চাুঁয়দর আয়ো, ফুয়ের 

মধু, িেয়ন্তর িা াে তখয়েই  ীিন তিশ চয়ে োে! 

িশম্বদ। ( েিয়ে মৃদুস্বয়র) আয়ে,  ীিন তিশ চয়ে োে েব য, বকন্তু  ীিন 

রয়ে হে না — আয়রা বকিু খািার আিশযক কয়র। 

কুঞ্জবিহারী। ( উষ্ণিায়ি)  য়ি  াই খাও তগ োও। তকিে মুয় া মুয় া 

ক কগয়ো িা  ডাে আর চচ্চব। তগয়ো তগ োও। ইখায়ন ত ামায়দর অনবধকার 

প্রয়িশ। 

িশম্বদ। তেগয়ো তকাথাে োওো োয়ি মশাে! আবম ইখনই োবে। ( 

কুঞ্জিািুয়ক অ যন্ত কু্রদ্ধ হইয়  তদবখো) কুঞ্জিািু আেবন ব ক িয়েয়িন, আেনার 

ইই িাগায়নর হাওো তখয়েই তেে িয়র োে। আর বকিু তখয়  ইয়ে কয়র না। 
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কুঞ্জবিহারী। ই কথা আেনার মুয়খ শুয়ন খুবশ হেুম, ইই হয়ে েথাথব মানুয়ষর 

ময় া কথা। চেুন, িাইয়র চেুন ; ইমন িাগান থাকয়  ঘয়র তকন? 

িশম্বদ। চেুন। ( আেন ময়ন মৃদুস্বয়র) বহয়মর েমেো — গায়েও ইকখানা 

কাে। তনই-  

কুঞ্জবিহারী। িা — শরৎ কায়ের কী মাধুরী! 

িশম্বদ।  া ব ক কথা। বকন্তু বকিু  াণ্ডা। 

কুঞ্জবিহারী। ( গায়ে শাে োবনো ) বকিুমাত্র  াণ্ডা নে।  

িশম্বদ। না,  াণ্ডা নে। ( বহবহবহ কম্পন) 

কুঞ্জবিহারী। ( আকায়শ চাবহো) িা িা িা — তদয়খ চেু  ুয়।াে। খণ্ড খণ্ড োদা 

তমঘগবে নীে আকাশ - েয়রািয়র রা হংয়ের ময় া তিয়ে তি।ায়ে, আর 

মাঝখায়ন চাুঁদ তেন-  

িশম্বদ। ( গরু র কাবশ ) খক্ খক্ খক্ খক্! 

কুঞ্জবিহারী। মাঝখায়ন চাুঁদ তেন-  

িশম্বদ। খন্ খন্ খক্ খক্!  

কুঞ্জবিহারী। ( ত ো বদো ) শুনয়িন িশম্বদিািু — মাঝখায়ন চাুঁদ তেন-  

িশম্বদ। রেুন ইকে ু— খক্ খক্ খন্ খন্ ঘড়্ ঘড়্!  

কুঞ্জবিহারী। ( চবেো উব ো ) আেবন অ যন্ত িদয়োক। ইরকম কয়র েবদ 

কাশয়  হে ত া আেবন ঘয়রর তকায়ে বগয়ে কম্বে মুব। বদয়ে েয়। থাকুন। ইমন 

িাগান-  

িশম্বদ। ( েিয়ে প্রােেয়ে কাবশ চাবেো ) আয়ে, আমার আর বকিু তনই। ( 

স্বগ  ) অথবাৎ কম্বেও তনই, কাুঁথাও তনই। 

কুঞ্জবিহারী। ইই তশািা তদয়খ আমার ইকবে গান ময়ন ে।য়ি। আবম গাই — 

েু-উ-উন্দর উেিন বিকবশ   রু-উগে ময়নাহর িকু-  

িশম্বদ। ( উৎ কে হাুঁবচ) হযাুঁয়োোঃ! 

কুঞ্জবিহারী। ময়নাহর িকু-  

িশম্বদ। হযাুঁয়োোঃ — হযাুঁয়োোঃ-  

কুঞ্জবিহারী। শুনয়িন? ময়নাহর িকু-  

িশম্বদ। হযাুঁয়োোঃ হযাুঁয়োোঃ! 
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কুঞ্জবিহারী। তিয়রাও আমার িাগান তথয়ক-  

িশম্বদ। রেুন — হযাুঁয়োোঃ! 

কুঞ্জবিহারী। তিয়রাও ইয়খন তথয়ক-  

িশম্বদ। ইখবন তিয়রাবে — আমার আর ইক দণ্ডও ই িাগায়ন থাকিার ইয়ে 

তনই — আবম না তিয়রায়ে আমার মহাপ্রােী তিয়রায়িন। হযাুঁয়োোঃ! শরৎকায়ের 

মাধুরী আমার নাক-য়চাখ বদয়ে তিয়রায়ে। প্রােো েুদ্ধ তহুঁয়চ তফেিার উেক্রম। 

হযাুঁয়োোঃ হযাুঁয়োোঃ। খক্ খক্ ! বকন্তু কুঞ্জিািু, তেই কা ো েবদ — হযাুঁয়োোঃ! 

কুঞ্জিািুর শাে মুব। বদো নীরয়ি আকায়শর চাুঁয়দর বদয়ক চাবহো থাকন। 

িৃয় যর প্রয়িশ 

িৃ য। খািার ইয়েয়ি। 

কুঞ্জবিহারী। তদবর করবে তকন? খািার আনয়  দু-ঘন্টা োয়গ িুবঝ? 

[ দ্রু  প্রস্থান 

 


